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Gemeenteraadsverkiezingen
Na de informatie afgelopen periode via het MooiBernhezeVerkiezingsEvent en de
MooiBernhezeVerkiezingsKrant, nogmaals de vragen die we in november stelden. De
antwoorden kunnen een beeld geven en voorzien ons of er een verandering van mening is ten
opzichte van afgelopen maanden.

1 In hoeverre ben je geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?
60%

(n=261)

54%

50%
40%
30%
22%
17%

20%
10%

6%
1%

0%

0%
Zeer
Geïnteresseerd
geïnteresseerd

Neutraal
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Weet niet

54% antwoordt "Geïnteresseerd" op vraag "1 In hoeverre ben je geïnteresseerd in de plaatselijke
politiek?."

Toelichting
Zeer
geïnteresseerd





Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de politiek en heb me vooral bezig
gehouden met de leefbaarheid van kleine kernen
Ik ben burgerlid commissie maatschappelijke zaken
Ik wil grag op de hoogte blijven wat de gemeente beslist in een aantal
gevallen verkeer, groen, OBZ en nog andere zaken

Geïnteresseerd



Mijn interesse is nu wel heel recent, dus wat ik ervan weet is nog totaal niet
te vergelijken met iemand die er al langer in geïnteresseerd is.

Niet
geïnteresseerd



Op de een of andere manier speelt de politiek zich in Heesch af. Geen
binding met HD. Voel me niet verbonden met Heesch
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2 Ga je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in
2018?
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94% antwoordt "Ja" op vraag "2 Ga je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?."

Toelichting
Ja




Als je niet gaat stemmen kan je minder invloed uitoefenen over hoe je het een en ander
binnen uw gemeente geregeld wilrt zien
Ik vindt dit heel belangrijk als je niet stemt dan heb je ook niets te zeggen
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3 Waarom stem je op een bepaalde partij?
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Weet niet

Anders
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32% antwoordt "Ik ben bekend met een persoon en het plaatselijke verkiezingsprogramma" op vraag
"3 Waarom stem je op een bepaalde partij?."

Anders, namelijk
























Aandacht voor buitengebied
Basis is het plaatselijke verkiezingsprogramma
Bekend met mensen uit Heeswijk
Combinatie
De inzet voor de gemeente in het algemeen. De wijze waarop deze tijdens raadsvergaderingen
zich uit. De visie WMO is daarvan zeer belangrijk
Er is niet de juiste partij bij
Ideeën van de partij
Ik ben lid van een politieke partij en sta op de verkiezingslijst.
Ik ben zelf verkiesbaar
Ik heb mijn eigen partij
Iktwijfel om te gaan stemmen. Er is niet 1 partij te noemen die onze problemen serieus genomen
heeft
Lid van die partij
Moet me nog inlezen
Niet (2x)
Om leed te besparen voor anderen.
Omdat deze partij uit onze kern komt
Op een vrouw
Stemwijzer
Traditie
Uitslag kieswijzer
Vergelijking plaatselijke programma's + wat ik weet van landelijke politiek+ de indruk die de
mensen maken
Visie na het azc gebeuren 2 jaar terug
Wat ze gedaan hebben voor Bernheze maar vooral voor Nistelrode
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Toelichting
Ik ben bekend met een
persoon en het
plaatselijke
verkiezingsprogramma




Ik stem op mijzelf
Ik vergelijk onderling de verkiezingsprogramma's van alle partijen.
Belangrijk om te beslissen welke partijen met welke uitgangspunten/cq
kernpunten zijn het dichtst bij elkaar staan. Belangrijk voor de
coalitievorming.

Anders, namelijk



Helaas is er voor mij op dit moment geen partij waar ik op kan kiezen
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4 Op welke partij ben je voornemens te stemmen?
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Politieke Progressief
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18% antwoordt "CDA" op vraag "4 Op welke partij ben je voornemens te stemmen?."
Partijen
CDA
Lokaal
SP
D66
Politieke Partij Blanco
Progressief Bernheze
VVD
Totaal aantal zetels

Verdeling zetels
5
5
4
3
2
2
2
23

Zetelverdeling volgens TIP
5
4
4
2
2
3
4
23

Toelichting
Lokaal



Mijn stem is niet elke 4 jaar hetzelfde. aangezien er geen extreme
uitzonderingen zijn is het wel lastig om te kiezenl

SP



De SP lijkt de enige partij die overtuigd is van de noodzaak voor Bernheze om
zelfstandig te blijven; in mijn opinie is het nu al te groot en ver weg om
ëigen"te zijn.
Zijn tegen opheffing


Politieke Partij
Blanco



NOOIT lokaal, cda en D66 stemmen want dan houd je alle misstappen die in
gemeente Bernheze plaatsvinden in stand. Deze partijen voeren wanbeleid met
lokaal als kartrekker.

Progressief
Bernheze




Behoud van groen maar zeker meer bomen.
Nog niet 100% zeker maar voel nu wel duidelijk sterkste neiging tot die keuze.

Weet niet



Dat zeg ik nog niet. Ieder geval niet op lokaal want die hebben niks gedaan
voor Nistelrode. Zeker niet gezorgd voor een supermarkt erbij!!
Er is op dit moment geen partij bij voor mij
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5 Wat is, volgens jou, het belangrijkste onderwerp waar het
in deze verkiezingen om zou moeten gaan?
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Anders

Weet niet

48% antwoordt "Dat de mensen in Bernheze, die op extra zorg zijn aangewezen, ook op die zorg
kunnen rekenen" op vraag "5 Wat is, volgens jou, het belangrijkste onderwerp waar het in deze
verkiezingen om zou moeten gaan?."

Anders, namelijk:






















Alle genoemde onderwerpen behartigen
Alle punten van lokaal
Beter luisteren naar de inwoners
Dat bernheze é'n grote gemeente is waar elke kern een zelfde program / aandacht/
meerjarenplanning krijgt. Eventueel aangevuld met plaatselijke speerpunten
Dat beter met inspraak van inwoners omgegaan wordt en er betaalbare huizen komen voor de
jeugd.
Dat de dieren en het milieu moeten gaan winnen en niet het gewin de mega stallen de vieze
lucht en het onbeschrijvelijke leed van de bio industrie
Dat de gemeenteraad haar uiterste best doet voor haar bewoners
Dat de leefbaarheid in de gemeente behouden en verbeterd blijft.
Dat geluisterd wordt naar de inwoners van elke kern.
Dat het veilig, prettig en gezond leefbaar blijft
Dat voor iedereen in Nistelrode de zelfde regels gelden
Dat ze eerlijk blijven naar hun mensen en niet na de verkiezingen het toch weer veranderen.
De mensen en niet de regeltjes!
Duurzaamheid
Er zijn voor de inwoners
Gezondverstand politiek . zorg voor mensen en milieu en zuinig
Goede voorzieningen in Nistelrode
Groen dorp heesch
Groen en klimaat
Heldere maatregelen die de gemeente leefbaar houden
In hoeverre partijen echt lokaal keuzes maken, dat hebben we rondom stemming AZC Heesch
kunnen zien
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Laat niet alleen heesch profiteren , bomen planten , bomen weg Heesch kost veel te veel geld
Leefbaarheid dorpen (breed)
Oog voor lokale personen, verenigingen en belangen.
Op het totale gemeentelijke beleid
Openheid, eerlijkheid en transparantie
Opsplitsing en samenvoeging Heeswijk-Dinther met Veghel
Over de gehele linie
Ozb, toestand bermen in buitengebied, buiten de kom gelijke behandeling als in de dorpen
Partijpunten per dorp
Renovatie Hoofdstraat/Sint Servatiusstrrat te Heesweijk-Dinther
Sociale woningbouw
Toekomst van milieu,versplilling,overbodige welvaart enz.
Tweede levensmiddelenwinkel in Nistelrode
Verkeer in het dorp en voorzieningen
Woningbouw en zorg
Woningbouw voor jongeren
Zelfstandigheid
Zorg/mantelzorgondersteuning en zelfstandigheid van gemeente (met behoud van voorzieningen
in en identiteit van kernen)

Toelichting
Dat de mensen
in Bernheze, die
op extra zorg
zijn
aangewezen,
ook op die zorg
kunnen rekenen





Mensen met problemen (jeugd, armoede of ouderen) moeten direct geholpen
kunnen worden. Door allerlei omstandigheden kunnen gezinnen in problemen
komen. Deze signalen zijn dikwijls goed op tijd herkenbaar en het is belangrijk
dat dit in vertrouwen zo snel mogelijk naar de betreffende instanties
doorgegeven gaat worden. Door problemen bij de jeugd direct aan te pakken
kan veel ellende voorkomen worden.
Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Dat betekent ook dat ze na
verkoop van tijd meer hulp nodig zullen hebben. Hoeveel, dat moet een
onafhankelijke deskundige bepalen bij een keukentafelgesprek. Belangrijk is
dat er door de ouders ook iemand gevraagd wordt die daarin deskundig is.
Waarom kan men op deze vraag maar een antwoord geven , er zijn meer
mogelijkheden!!!!

Anders,
namelijk:




Dat heesch een dorp moet blijven voor de dorpelingen
Eigen karakter hebben alleen de verschillende dorpen.

Weet niet



Verschillende onderwerpen zijn belangrijk, en het kiezen van 1 belangrijkste
onderwerp lijkt me dus niet de juiste keuze. Toch zijn er natuurlijk wel
zwaartepunten aan te wijzen, maar dat kan eigenlijk ook met de volgende
vraag, zie ik.
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6 Waarvoor moet de gemeente Bernheze zich, volgens jou,
meer gaan inzetten?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (59%) op vraag 6 Waarvoor moet de gemeente Bernheze zich, volgens
jou, meer gaan inzetten? is: "Ouderenzorg".

Anders, namelijk:

























Afvalverwerking
Alle bovengenoemde punten.
Armoedebestrijding
Dierenrechten,geen vergunningen geven voor stallen en schone lucht
Duurzaamheid (2x)
Duurzaamheid en minima
Eerlijkheid
Evenwichtigheid en groenbehoud
Geld bepaalt waar besteed kan worden.
Gemeenschapshuis met ontmoetingsfunctie (cultureel, sociaal, informatie)
GGZ, natuur-/ milieuvriendelijke agrarische sector
Groen en klimaat
Groen voorziening en niet al die bomen omhakken !!!!!!!!!!!!
Het gaat niet verkeerd wel allert blijven op veiligheid en alle boven genoemde punten
Ik heb verenigingsleven aangetekend, maar bedoel eigenlijk De Pas. Kan met dit gebouw veel
meer inkomsten komen, door bv meer feesten etc. Dit mag nu niet, maar gekkenwerk. Laten we
onze feesten daar geven, dat is super voor de Pas. Mocht niet, maar gooi de regels overboord.
Internationale Zaken
Landelijk gebied
Leefbaarheid buitengebied
Leefbaarheid eigen dorpen
Leefmilieu, zorg voor minderbedeelden , geen verspillingen
Meer zelfstandigheid in WMO beleid
Met alle onderwerpen natuurlijk
Milieu
MILIEU
9


















Millieu
Muziek
Onderhoud openbare ruimte
Openbaar groen!
Particuliere initiatieven
Ruimtelijke kwaliteit, dorps karakter
Toestand bermen en buitenwegen
Verbetering van wegen en trottoirs
Verharding wereld omturnen
Voorzieningen, leefbaarheid
Wanbeleid bestrijding gemeente Bernheze
Winkels Nistelrode
Woningbouw sociale bouw voor lage inkomens
Zorg opmaat en dan zelf aanbieden en de personen niet laten wachten omdat ze de formulieren
niet juist kunnen invullen enz
Zorg voor chronisch zieken en gehandicapten
Zwerfvuil en verloedeing

Toelichting




Aan verkeersveiligheid ontbreekt het als er vanuit het centrum van Bernheze door ouderen naar
de omliggende kernen gefietst wordt. De wegen zijn smal en de landbouwvoertuigen worden
steeds breder. Het gevolg is dat door het passeren van van het vrachtverkeer de bermen totaal
kapot gereden worden. Daardoor ontstaan er diepe en brede gaten langs de wegen en de
grasbermen worden tevens omhoog gedrukt. Bij regenweer kan het water niet weg en men kan
niet zien hoe diep de gaten langs de weg zijn. Rij nu maar eens van Loosbroek naar Vorstenbosch.
Levensgevaarlijk. De te hoge bermen moet zo afgeschaafd worden dat het regenwater direct
wegvloeit naar de sloten. Daarna moeten langs alle veel te smalle wegen direct graskeien, met
daaronder voldoende puin, gelegd worden, zodat er geen verzakkingen langs de wegen kunnen
komen en geen afbrokkeling van de wegen meer kan komen. We hebben dan ook geen last meer
van stof van fijngemaakt puin in de zomer, dat toch weer door het vrachtverkeer steeds
weggedrukt wordt. Zo'n geleverd werk heeft effect en bespaart geld en de wegen worden voor
iedereen veiliger.
Wat de woningbouw betreft is het zeer belangrijk dat door de Gemeente op tijd de
bestemmingsplannen voor woningbouw gereed zijn, zodat in geen in problemen gekomen
worden dat er niet op tijd voor zowel jongeren als ouderen en doorstromers gebouwd kan
worden. In elke kern zijn er dorpsraden en deze hebben op tijd aangekaart wat de wensen van de
kernen zijn. Regelmatig overleg tussen de dorpsraden en de Gemeente is zeer belangrijk;
daarover duidelijke afspraken maken is zeer belangrijk. Het hart van Bernheze heeft het meeste
last van de omliggende veebedrijven en door de overheden wordt bepaald op welke afstand van
de bedrijven gebouwd mag worden voor de eigen kern. Het allerbelangrijkste is dat zo'n kern
leefbaar kan blijven en het voorzieningenniveau en het opgebouwde verenigingsleven in stand
kan blijven. Dan moet er op tijd voldoende gebouwd kunnen worden (In Loosbroek b.v. meer dan
6 woningen per jaar). Vanwege de crisis lopen we nu al 2 jaar achter en er kan bijna niet meer
gebouwd worden. Wat hebben jongeren aan Ruimte voor Ruimte kavels van 1000 vierkante
meter, waarvan de grond meer dan 400 Euro per vierkante meter op moet brengen. Ik vind dat
er in Loosbroek versneld een nieuw bestemmingsplan voor woningbouw vastgesteld moet
worden, zodat onze voorzieningen, het verenigingsleven en het basisonderwijs op dat niveau en
peil blijft zoals het nu is.
Betaal baren woningen huur prijs onder de 600 eur.
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Dat er in de kernen van de gemeente Bernheze gelijkwaardig wordt omgegaan met
belastinggelden voor infrastructuur en in Nistelrode een tweede supermarkt komt
De bermen zijn heel slecht en dat waardeloze puin erin storten vind ik nogal een aanfluiting. Ook
het doorgaand verkeer door de kernen is nogal moeizaam en zou ik graag anders zien, hoewel
niet in de vorm van autootje pesten waarbij je door kilometers omrijden of hindernisbanen meer
benzine verstookt dan als je gewoon door kan rijden. Dit is dus nog best lastig goed op te lossen
want zomaar overal asfalt erbij plempen om bijvoorbeeld beter om de kernen heen te kunnen
rijden heeft natuurlijk ook grote nadelen of is niet overal haalbaar.
Ik ben zelf min of meer betrokken bij het nastreven van hervormingen in de GGZ waarbij de
bedoeling is dat het meer naar wijkniveau gaat. Dit zou wel betekenen dat de gemeente, die zich
nu al vertilt aan de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg, er dan ook meer mee te maken
krijgt. Maar ik vind het ook niet kunnen dat we hier nu een monopolie aanbieder hebben (GGZ
Oost Brabant) waar de directeur veel teveel verdient en waar ook anderszins wel het een en
ander op aan te merken valt en waar zoals het er nu voorstaat amper iemand invloed op kan
uitoefenen.
De landbouw moet ook veel natuurvriendelijker kunnen, en dat zou ook het landschap
aantrekkelijker en prettiger maken. Er zijn nu teveel van die enorme monoculturen waar teveel
mest en gif op uitgereden wordt en waar de biodiversiteit aan onderdoor gaat. Ook onze
luchtkwaliteit wordt duidelijk aangetast door bepaalde vormen van veehouderij en daar moet
dus ook iets tegen gedaan worden.
Verder doen de andere genoemde onderwerpen er ook zeker toe, alleen de veiligheid lijkt me nu
al wel redelijk in orde (afgezien van milieurisico's) en van gemeentebelastingen heb ik ook nog
niet zo'n last gehad. Bij onderwerpen als jeugdzorg en onderwijs heb ik niet direct persoonlijke
betrokkenheid maar erken wel dat het zeker ook belangrijk is. Werkgelegenheid en mogelijk een
woning zouden mij eventueel wel interesseren, maar daarvoor moet ook zeker niet teveel van
het buitengebied bebouwd hoeven gaan worden, en voor mij persoonlijk zijn daarin nog meer
complicaties dan alleen dat er woningen en bedrijven moeten zijn. Ook hiervoor geldt dat het
sowieso wel een algemeen belang heeft en dat het er ook aan kan bijdragen dat het hier niet
teveel vergrijst, wat ik ook wel fijn zou vinden.
De gemeente of politiek zijn er voor de inwoners nu lijkt heter vaak op dat inwoners er voor de
ambtenaren zijn en bestuurders
De gevaarlijke roronde van het kruispunt in heesch
en dorpsgebouwen i.p.v. hoge appartementen van 21gezinnen 14 meter hoog en 42
gezinnen 17.5 meter hoog die horen niet in het dorp heesc h
Eigen bijdragen blijven erg hoog, dit terwijl er veel geld op de plank blijft liggen van het wmo
bedrag vanuit Den Haag
En niet opruimen wat keurig is aangelegd
Extra patio bungalows, ben 62 jaar maar over 10/12 jaar ben ik ook toe aan een gelijkvloerse
woning met stukje tuin en garage.
In de Heeswijkse Hoofdstraat is het voor mensen met en rollator of kinderwagen of scootmobiel
onmogelijk van het trottoir gebruik te maken.
Muziek is iets wat mensen bindt. Jonge kinderen moeten vanuit school meteen in de kern
betaalbare muzieklessen kunnen volgen.
Toelichting verkeer: Met name opletten op plekken die al risicovol waren en daarnaast ook op
plekken die vanwege nieuwbouw veel drukker worden.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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